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Şcoala Oltea Doamna - Kulachi Hansraj Model School

Bogățiile Toamnei, la CSEI Nr.1

Proiect cultural educaţional
România - India
Şcoala Gimnazială Oltea
Doamna derulează un inedit
proiect educaţional în parteneriat cu Kulachi Hansraj
Model School New Delhi,
India. Proiectul presupune
o colaborare între elevii din
România şi cei din India, cu
scopul de a realiza schimburi
educaţionale care să permită
tuturor celor implicaţi să cunoască alte culturi.

Astfel, acest proiect este util
atât pentru stimularea şi promovarea valorilor naţionale
culturale, pe plan naţional şi
internaţional cât şi dezvoltarea
unui mediu intelectual care să
încurajeze creativitatea, solidaritatea şi siguranţa. Un alt
câştig cert al proiectului este
că elevii vor vorbi timp de o
săptămână în limba engleză,
comunicarea într-o limbă străină fiind o aptitudine esenţială
în ziua de astăzi.
Aşa cum a explicat coordonatorul proiectului, profesoara Mirela Tanc, copiii orădeni
au ocazia să înveţe noi lucruri
de la valoroşi pedagogi, coordonatoarea din India, Rashmi
Kathuria, fiind un profesor de
matematică aflat în Top 50 cei
mai buni profesori din lume
(clasamentul Global Teacher
Prize).
Rashmi Kathuria s-a remarcat prin inovaţii în metoda de
predare, dar şi prin realizarea
unor laboratoare sau bloguri
ştiinţifice, bucurându-se de
recunoaşterea a doi preşedinţi
din India, dar şi de recunoaştere internaţională.
Metodele au atras şi atenţia
profesorilor din învăţământul
primar, astfel că în proiect,
gândit iniţiat doar pentru elevii de gimnaziu, s-a implicat
şi profesoara Cristiana Vidi-

Evenimentul se va desfășura pe trei secțiuni
după cum urmează: Teatru – Carnaval, secțiune cu participare directă; Workshop - secțiune
cu participare directă; Artă și meșteșuguri expoziție de lucrări. La eveniment vor participa
elevi din învățământul special și din învățământul special integrat de la școlile speciale
și integratoare din județele: Bihor, Arad, Cluj,
Bistrița, Brăila, Vrancea, Prahova, Sălaj, Caraș
Severin, Iași, Mureș șI Sibiu. Coordonator:
Rodica Ioana Haș.
n L.I.

Arii Protejate în
Inimile Noastre
Anul viitor, elevii și profesorii vor vizita India
can. „Una dintre metodele care
mi-a atras atenţia şi pe care
m-aş bucura să o aprofundez
în timpul acestui proiect este
metoda abacului, prin care
elevii reuşesc să calculeze, folosindu-şi mâinile, mai repede
decât cu un calculator”, a spus
Cristiana Vidican.
Schimbul de experienţă între
cele două şcoli a început deja şi
s-a desfăşurat până acum prin
intermediul skype. Elevii au
organizat mese festive tradiţionale, au prezentat costume tradiţionale româneşti sau costumaţii care se poartă în funcţie
de anotimp. De asemenea şi-au
împărtăşit obiceiuri de nuntă,
formule de salut şi au prezentat
modele de case, realizând machete sau desene.
În perioada 4 - 10 noiembrie
elevii şi profesorii din India
vor fi prezenţi în Oradea. Ei
vor parcurge o serie de ateliere creative sau culinare alături
de elevii orădeni, vor beneficia

de lecţii deschise, de inedite demonstraţii culinare sau
de dresură canină, vor vizita
principalele obiective turistice ale oraşului, de la Cetatea
care-i întâmpină cu ateliere
meşteşugăreşti la Biserica cu
Lună, Primărie, Teatrul Regina Maria, Dealul Ciuperca,
Muzeul Ţării Crişurilor, Şirul
Canonicilor sau Pasajul Vulturul Negru. Elevii vor vizita şi
Mânăstirea Sfintei Cruci, Băile
Felix, Salina Turda sau Fabrica
de Ciocolată de la Oşorhei. Pe
întreg parcursul anului viitor,
cele două şcoli vor dezvolta
proiecte împreună, iar în noiembrie 2017 elevii şi profesorii români vor vizita India în
cadrul acestui schimb cultural.
Proiectul cultural România-India cu participare internaţională „De la fereastra noastră” este desfăşurat
de Şcoala Gimnazială Oltea
Doamna, director prof. Mircea
Mitran şi Kulachi Hansraj Mo-

del School New Delhi, India,
principal prof. Sneh Verma.
Coordonatorii acestui proiect
sunt prof. Mirela Tanc, Şcoala
Gimnazială Oltea Doamna, şi
prof. Rashmi Kathuria, Kulachi Hansraj Model School
New Delhi.
Echipa de proiect a şcolii
orădene este formată din prof.
înv. primar Cristiana Vidican (coordonator proiect ciclu
primar), prof. Liliana Bocoi,
prof. Florina Muscă, prof. învăţământ primar Elena Pavel
şi bibliotecara Maria Dana Tedesan.
Partenerii proiectului sunt:
Primăria Oradea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor, Grădiniţa cu program prelungit nr.
27, LPS Bihorul, Universitatea
Babeş-Bolyai, Facultatea de
Teologie Greco-Catolică - Departamentul Oradea, Asociaţia
FEAD, Facultatea de Protecţia
Mediului - Universitatea Oradea.
n Andreea COSTEA

Spectacol pentru copii, la CCS

Cei mici vor afla povestea a
doi şoricei care au trăit în vioara celebrului compozitor Antonio Vivaldi, în orga lui Johann
Sebastian Bach, în clavecinul
lui Beethoven şi în pianul lui
Frederik Chopin. Dornici să
călătorească, Sică şi Rică au

Astăzi, de la ora 10.00, la Centrul Școlar de
Educație Incluzivă Nr. 1 Oradea, str. Roman
Ciorogariu nr. 48, se va desfășura ediția a
VIII-a a Festivalului cultural „Bogățiile
Toamnei”.

Au învăţat să promoveze
bogăţiile locale

Teatrul Odeon aduce la Oradea „Copilăria lui Vivaldi”
Casa de Cultură a Sindicatelor Oradea va fi gazda unui
spectacol extraordinar la
care sunt invitaţi atât copiii,
cât şi părinţii lor. „Copilăria
lui Vivaldi” este cel mai frumos spectacol pentru copii
al Teatrului Odeon din Bucureşti, iar pe 3 noiembrie,
de la ora 18.00, va fi jucat, în
premieră, şi la Oradea.

Festival cultural

intrat pe ascuns într-o valiză
şi au ajuns în Italia, la Veneţia. Apă, multă apă – imaginea
aceasta îi sperie pe cei doi şoricei călători. Teama lor însă
dispare ca prin farmec atunci
când descoperă că au ajuns
într-o casă plină de muzică şi
îl cunosc pe micuţul Antonio
Vivaldi, un băieţel simpatic,
cu părul roşu, un violonist minunat şi un compozitor plin
de idei care îi atrage imediat
în jocul lui „de-a muzica”, explicându-le cum sunetele pot
vorbi, pot povesti şi pot descrie frumuseţile celor patru
anotimpuri, Primăvara, Vara,
Toamna şi Iarna. O poveste de
basm, care îi va introduce pe

cei mici în lumea minunată a
muzicii clasice. Este un spectacol vesel, interactiv, cu muzică și multe momente haioase.
Spectacolul „Copilăria lui
Vivaldi” face parte din Campania naţională „Caravana cu
poveşti”, iniţiată de „Un părinte mai bun” şi este inclus

în proiectul educativ „Clasic e
fantastic”, al Teatrului Odeon.
Preţul unui bilet este de 25
de lei, iar acestea se pot achiziţiona de la casa de bilele a
Casei de Cultură a Sindicatelor
Oradea sau online, pe www.
unparintemaibun.ro
n L.I.

Asociaţia de Pescuit Sportiv „Aqua Crisius”
a implementat în perioada 15.04-10.10.2016
proiectul intitulat „Arii Protejate în Inimile
Noastre” finanțat de Fundația pentru Parteneriat și MOL România.
Proiectul a avut ca scop implicarea a zece școli
în promovarea unui sit – Valea Iadei – cu două
trasee tematice noi și o hartă actualizată, amenajarea unei zone de relaxare în comuna Tinca,
zona „Dubăria”, precum și conștientizarea a
478 de copii din zece comunități prin acțiuni
de tip Junior Ranger și promovarea filmului
„De ce Junior Ranger” la nivel internațional.
Proiectul a avut o valoare totală de peste 28 de
mii de lei din care contribuția „Aqua Crisius” a
fost 8.662 lei.
n V.I.

Directori în examen

Aproape 100 în 7 zile!

urmare din pagina 1
...la Şcoala Gimnazială Nr.1 Vârciorog. Cea
mai mică s-a înregistrat la examenul din 18
octombrie, unde Anca Valentina Goga, care
a candidat pentru postul de director la Şcoala
Gimnazială „Iosif Vulcan” din Holod, a luat
26,25 de puncte. Majoritatea directorilor care
au susţinut examenele au fost de la şcoli din
judeţ. Din Oradea, cea mai importantă unitate
şcolară pentru a cărei post de conducere s-a dat
examen a fost Liceul de Arte, acolo unde actuala directoare, Mihaela Bondor, a fost admisă
cu un punctaj total de 137,5. Toţi cei care au
picat examenul l-au picat la prezentarea ofertei
manageriale şi a scrisorii de intenţie.
Conform calendarului Ministerului Educaţiei,
primele rezultate ale concursului vor fi afişate
pe 18 noiembrie, urmând ca între 24 noiembrie
şi 9 decembrie să fie rezolvate contestaţiile şi
să se afişeze rezultatele finale. Ultima etapă o
reprezintă validarea rezultatelor în Consiliul
de Administraţie al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Bihor, proces care se va desfăşura pe
16 decembrie 2016. n

